РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Областен управител на област Шумен

ЗАПОВЕД
№ РД – 15 – 18
гр. Шумен, 08.02.2016 г.
Във връзка със Заповед № РД - 850/22.12.2015 г. на Министъра на околната среда и
водите и предвид разпоредбата на чл. 54, ал. 1, т. 2 от Наредба № 3/16.10.2000 г. за
условията и реда за проучване, проектиране, утвърждаване и експлоатация на санитарноохранителните зони около водоизточниците и съоръженията за питейно-битово
водоснабдяване и около водоизточниците на минерални води, използване за лечебни,
профилактични, питейни и хигиенни нужди, на основание чл. 32, ал. 1 от Закона за
администрацията,
ИЗМЕНЯМ И ДОПЪЛВАМ
Заповед № РД-15-138/03.12.2015 г. на Областен управител на област Шумен,
както следва:
1. В частта й по т. І. заповедта се изменя и допълва по следния начин:
„ І. Да се сформира междуведомствена работна група в състав:
1. Председател: инж. Наско Канавров, Главен експерт в БД „Черноморски район“ –
Варна;
2. Мирослав Младенов, служител в „Напоителни системи“ ЕАД, клон Шумен;
3. Георги Гинев, служител в „Напоителни системи“ ЕАД, клон Шумен;
4. гл. инсп. Стоян Абрашев, Началник сектор „Охранителна полиция“ при
Областна дирекция на МВР – Шумен;
5. Ангел Ангелов, Здравен инспектор в отдел „Държавен здравен контрол“,
Дирекция „Обществено здраве“ на Регионална здравна инспекция – Шумен;
6. Димитрина Диловска, Здравен инспектор в отдел „Държавен здравен контрол“,
Дирекция „Обществено здраве“ на Регионална здравна инспекция – Шумен;
7. инж. Ивайло Николаев, Старши експерт направление „ОВ“, отдел „КОС“ в
Регионална инспекция по околната среда и водите – Шумен;
8. Борис Борисов, Старши инспектор, отдел „Рибарство и контрол – Централен
Дунав“ на Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури;
9. инж. Красимира Манева, Ръководител звено „Технически отдел“ във
„ВиК – Шумен“ ООД, гр. Шумен.“
2. В частта й по т. ІV. заповедта се изменя по следния начин:

„ ІV. Председателят на работната група да изготви график за проверките, които
предстои да бъдат извършени след 31.01.2016 г.“
3. В частта й по т. VІ. заповедта се изменя по следния начин:
„ VІ. За обсъждане и организиране на предстоящи проверки работната група да се
събира на място и във време, определени от Председателя съобразно изготвения от
него график.“
Предвид направените изменения и допълнения в заповедта, на основание
чл. 32, ал. 1 от Закона за администрацията,
ОТМЕНЯМ
Заповед № РД-15-138/03.12.2015 г. в частта й по т. ІІ.2.
В останалата си част Заповед № РД-15-138/03.12.2015 г. на Областен управител
на област Шумен остава непроменена, а настоящата заповед става неразделна част
от нея.
Контрол по изпълнение на заповедта ще упражнява Петко Шаренков – Заместник
областен управител.
Заповедта да се сведе до знанието на членовете на междуведомствената работна
група и посочения Заместник областен управител за сведение и изпълнение.
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